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Söötade e-kaubandus



Millest räägime

• Söötade müük sidevahendite kaudu, sh e-

kaubandus

• Nõuded 

- Tegevusest teavitamine

- Märgistamine

- Arvepidamine

• Järelevalvetoimingud ja järelevalvetasu



Sööda müügiks pakkumine või 
müümine sidevahendite kaudu

• Müügiks pakkumine, kasutades erinevaid 

sidevahendeid (reklaam kõikvõimalike kanalite 

kaudu)

• Müümine (kaugmüük), kasutades erinevaid 

sidevahendeid tellimise/ostu võimalusega:

- paberkiri tellimislehega

- kataloogid

- telefonimüük

- internet- kõige levinum



Tegevusest teavitamine



Lemmikloomatoidu jaemüük

• Tegevusest teavitamine ≠ nõuete kohaldumine

• Ohutu sööt- kellelt mida tarnid ja kuidas ladustad

• Märgistamine- kohustuslikud märgistusandmed 

esitatud 

eesti keeles seadusandluses toodud sõnavara kasutades

• Kui ise tuuakse liiduvälisest riigist Eestisse, siis 

teavitamine oma tegevusest

SöS; 767/2009; PõM nr 96; 2020/354; 1831/2003; 

63/2013; 1829/2003; 1830/2003; PõM nr 66 + 2002/32



Põllumajandusloomade sööda 
vahendamine

• Teavitamine registreerimiseks Riigi toidu ja sööda 

käitlejate registris

• Enesekontrolliplaan- HACCP põhimõtted 

• Ohutu sööt- kellelt mida tarnid ja kuidas ladustad

• Märgistamine- kohustuslikud eesti keelsed 

märgistusandmed

• Arvepidamine- register 

ostmise ja müügi kohta

SöS; 183/2005; 767/2009; 2020/354; 1831/2003; 

63/2013; 178/2002; 1829/2003; 1830/2003; PõM nr 66 + 

2002/32



Söödamaterjali märgistamine (1)

Andmed, mis tuleb esitada enne lepingu sõlmimist kaugmüügi

kaaskirja või teiste vahendite kaudu: 

• sööda tüüp (söödamaterjal)

• söödamaterjali nimetus

• kui sisaldab söödalisandeid, mis pole kõikidele liikidele lubatud või 

on piirnormid, siis looma liik või kategooria

• analüütilised koostisosad

• lisatud söödalisandid

• kui sisaldab söödalisandit, millele on kehtestatud lubatud suurim 

sisaldus, siis kasutusjuhised

• sööda märgistamise eest vastutaja tunnustamise number ja kui 

tootja ei ole märgistamise eest vastutav siis sellisel juhul ka tootja 

nimi ja aadress või tunnustamise number



Söödamaterjali märgistamine (2)

Hiljemalt sööda tarnimise ajal esitada järgmised andmed 

koos kohustuslike andmetega: 

• märgistamise eest vastutavaja nimi ja aadress

• partii number

• netokogus

• kui sisaldab söödalisandeid, siis muude kui 

tehnoloogiliste lisandite minimaalne säilivusaeg



Söödamaterjali märgistamine (3)

Punaselt märgitud 

info võib esitada 

kliendile hiljem

koos söödaga



Söödamaterjali märgistamine (4)

• Puudu sööda tüüp (ja analüütilised 

koostisosad, kui kataloogis nõutud), 

märgistamise eest vastutaja (ja kui tootja ei 

ole vastutaja, siis ka tootja nimi ja aadress 

või tunnustamise number)



Söödamaterjali märgistamine (5)

• Söödamaterjalide kataloogis hein:



Segasööda märgistamine (1)

Andmed, mis tuleb esitada enne lepingu sõlmimist kaugmüügi

kaaskirja või teiste vahendite kaudu: 

• sööda tüüp (täissööt, täiendsööt+erandid)

• looma liik või kategooria

• koostis

• analüütilised koostisosad

• lisatud söödalisandid

• kasutamine

• sööda märgistamise eest vastutaja tunnustamise number ja kui 

tootja ei ole märgistamise eest vastutav siis sellisel juhul ka tootja 

nimi ja aadress või tunnustamise number



Segasööda märgistamine (2)

Hiljem sööda tarnimise ajal esitada järgmised andmed 

koos kohustuslike andmetega: 

• märgistamise eest vastutavaja nimi ja aadress

• partii number

• netokogus

• minimaalne 

säilivusaeg













Söödalisandi 
märgistamine (1)

• Söödalisandile loa andmisel antud erinimi koos funktsionaalrühma 

nimetusega

• märgistamise ja turustamise eest vastutava isiku nimi või ärinimi ja 

aadress või asukoht

• netomass

• olemasolu korral tootja või turustaja tegevusloa nr (183/2005)

• kasutamisjuhised ja kasutamisega seotud ohutusjuhised ning 

vajadusel loas nimetatud erinõuded, sh loomaliigid või -

kategooriad, kellele söödalisand on ette nähtud

• identifitseerimisnumber

• partii viitenumber ja valmistamiskuupäev

• + erinõuded sõltuvalt söödalisandi kategooriast



Söödalisandi märgistamine (2)

• 3a 671 kolekaltisferooli ehk D3 vitamiini luba 

EL nr 2017/1492

• Söödalisandite registris toodud info



Eelsegu märgistamine

• Sõna „eelsegu“

• eelsegus sisalduvate söödalisandite erinimed koos 

funktisonaalrühmade nimetustega, netomassid ja 

identifitseerimisnumbrid

• märgistamise ja turustamise eest vastutava isiku nimi või

ärinimi ja aadress või asukoht

• olemasolu korral tootja või turustaja tegevusloa nr 

(183/2005)

• kasutamisjuhised ja kasutamisega seotud ohutusjuhised 

ning vajadusel loas nimetatud erinõuded, sh loomaliigid või -

kategooriad, kellele eelsegu on ette nähtud

• partii viitenumber ja valmistamiskuupäev





Väited

• Väide peab olema arusaadav, teaduslikult põhjendatud ja 

tõestatav

• Tavaline sööt ei aita ära hoida, ravida ega parandada haigusi (va 

koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid), erisöötmiseermärk

saab olla vaid erisöödal

• Võib juhtida tähelepanu mõne aine esinemisele või puudumisele 

söödas, konkreetsele toiteomadusele või protsessile

• Lubatud on toitumise optimeerimise ja füsioloogiliste seisundite 

toetamise või kaitsmisega seotud väited

• Kui mingi söödamaterjali või söödalisandi sisaldust on mingil moel 

rõhutatud, tuleb selle sisaldus märgistusel välja tuua



Järelevalve ja järelevalvetasu

• Üldjuhul e-kontrollid:

- Teavitus järelevalvemenetluse alustamise kohta e-

maili teel

- Kirjavahetus-telefonivestlused, vajalike 

dokumentide saatmine e-mailile

- Kui tekib vajadus, siis kontaktkontroll

- Kontrollil tuvastatud asjaolusid kajastav protokoll

• Järelevalvetasu otsus pärast ametlikku kontrolli

• Tunnitasu määr söödajärelevalve toimingute 

tegemise eest 2021 aastal on 33.70€



Aitäh!
maili.poldpere@pta.agri.ee


